
  

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

উ-রযচারক,  রফবাগীয় ফস্ত্র  অরধদপ্তয ,ঢাকা 

এফাং 

   রযচারক, ফস্ত্র অরধদপ্তযএয  

ভদে স্বাক্ষরযত 

 

 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি 

 

১ জুরাই,  ২০২০ -৩০ জুন, ২০২১ 

১  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

সূরচত্র 

 

উক্রভরণকা------------------------------------------------------------------------------- ৩ 

কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র--------------------------------------------------------------৪ 

সকন ১: রূকল্প, অরবরক্ষয, সকৌরগতউদেশ্যমূ, কাম িাফরর-------------৬-৭ 

সকন ২ :                 ,      এ                            /      (Outcome/Impact)--- ৬ 

সকন ৩: কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষয ভাত্রা মূ---------------- ৭ -১০ 

াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ ---------------------------------------------------------------১২ 

াংদমাজনী ২: কভ িম্পাদন সূচক মূ, ফাস্তফায়ন কাযী         মূ এফাংরযভা দ্ধরত -১৫-১৭ 

াংদমাজনী ৩: কভ িম্পাদন রক্ষ ভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র                                 সুরনরদষ্ট চারদা---------১৫ 

 

 

 

২  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

উক্রভরণকা (preamble) 

 

 

         /                              ,      ও                      ,              ণ এ   

                           ণ             ২০২১ এ                       -উ-রযচারক, রফবাগীয় 

ফস্ত্র অরধদপ্তয, ঢাকা    রযচারক, ফস্ত্রঅরধদপ্তয এয ভদে ২০২০ 

াদরয জুরাই ভাদয ২০ তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র । 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয় ক্ষ রনম্ন রররেত রফলয় মূদ ম্মত দরন: 
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 ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র অরধদপ্তয এয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the performance of Khulna Divisional Textile Directorate) 

 
াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ, এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

*াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ 

ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র  অরধদপ্তদযয রনয়ন্ত্রণাধীন ১৩ টি টিরবআই ফস্ত্র রদল্প রফদল কদয গাদভ িন্ট সক্টদয Floor levelএ দক্ষ 

ভানফ ম্পদ (Skilled Manpower) ততরয কযদছ, অত্র রফবাগীয় ফস্ত্র অরধদপ্তদযয রনয়ন্ত্রণাধীন সেক্সোইর সবাদকনার 

ইনরিটিউে মু দত রফগত ০৩ (রতন) ফছদয এএর (দবাকঃ) সেক্সোইর রক্ষাক্রদভ ৩৯৮৮ জন রক্ষাথী বরতি কযা 

দয়দছ, পাইনার যীক্ষায় অাংগ্রণকাযী রক্ষাথীয াংখ্যা ৩৮৫৫ জন এফাং উত্তীণ ি রক্ষাথীয াংখ্যা ৩২২৮ জন,  গড় াদয 

ায ৮৩.৭৩%। 

*ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ 

স্থায়ী অফকাঠাদভায অবাফ, অপ্রতুর সেরণ কক্ষ, দক্ষ/অরবজ্ঞ রক্ষক ও প্ররক্ষদকয অবাফ, রক্ষক/কভ িচাযীদদয মথামথ  

প্ররক্ষদণয অবাফ টি,রব,আই মুদ, করম্পউোয-এয অম িাপ্ততা,  রল্প কাযোনায় রক্ষাথীদদয প্ররক্ষদণয সুদমাগ না থাকা, 

আধুরনক মন্ত্রারত ও  প্রদয়াজনীয় আফাফদত্রয অবাফ, অত্র কাম িারয় অধীনস্ত টিরবআই মূদয রনজস্ব ওদয়ফ াইে না 

থাকা। 

*বরফষ্যত রযকল্পনা 

এএর (দবাকঃ) সেক্সোইর রক্ষায ায ও ভান বৃরদ্ধ কযা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষাদফাদড িয াদথ সমৌথবাদফ Need-

based curriculumপ্রণয়দণ দমারগতা কযা, ফস্ত্র রল্প কাযোনা  রফদল কদয গাদভ িন্ট রদল্পয Floor-levelএ চারদা 

সভাতাদফক দক্ষ সেকরনরয়ান ততরয কযা।  

২০২০ -২১                         

১. ২০৪০ টি আদন রক্ষাথীবরতি কযা, 

২. ১৩০৪ (৮৩.৯৭%)রক্ষাথী এএর (দবাকঃ) সেক্সোইর যীক্ষায় উত্তীণ ি ওয়া, 

৩.ফযাে অনুাদয কাঁচাভার ব্যফায রনরিত কযা , 

৪. সকা-কারযকুরায কাম িক্রভ বৃরদ্ধ কযা, 

৫. অরধনস্ত টিরবআইমূ তত্ত্বাফধান          যা, 

৬. রল্প প্ররতষ্ঠাদনয াদথ ম্পকি উন্নয়ন কযা, 

 

 

৪ 

 



  

 

 

 

 

 

সকন-১ 

ঢাকা রফবাগীয় ফস্ত্র অরধদপ্তদযয রূকল্প (Vision),অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic 

Objectives) এফাং কাম িাফরর (Functions): 

 

১.১রূকল্প: 

           ফস্ত্র োদতয জন্য ভানম্পন্ন দক্ষ জনফর ততরয। 

১.২ অরবরক্ষয: 

ভানম্মত রক্ষা প্রদাদন কর উাদাদনয মথামথ ব্যফায। 

 ১.৩. সকৌরগত উদেদশ্য 

১.৩.১ সকৌরগত উদেদশ্যমূ:  

  ১.     কাম িক্রভ ম্পাদন; 

  ২. এএর (     ) সেক্সোইর াটি িরপদকে অজিদন দমারগতা সজাযদাযকযণ; 

  ৩.                                   ণ; 

  ৪.    -                          ণ। 

  ৫. টিরবআই মূ তত্ত্বাফধান          যণ;  

  ৬. রল্প প্ররতষ্ঠাদনয াদথ ম্পকিউন্নয়ন কযণ। 

 

 ১.৩.২ আফরশ্যক সকৌরগত উদেদশ্যমূ : 

১.                        ও                   ণ; 

  ২.                    আ    ও            ; 

  ৩. আ     ও                   ;  

 

   

         : 

   ১।     কাম িক্রভ সুস্ঠুবাদফ ম্পাদন; 

  ২। তারত্ত্বক ও ব্যফারযক প্ররক্ষদণয ভন্বদয় ভান ম্পন্ন/গুণগত এএর(দবাক:) রক্ষা প্রদান; 

  ৩। প্ররতষ্ঠাদনয কর ল্যাদফয সভরনমূ চর সযদে, ক্লা রুটিন সভাতাদফক ব্যফারযক ক্লা গ্রণ; 

  ৪।     -                        । 

  ৫। রফবাগীয় কাম িারদয়য অধীনস্থ টিরবআইমূ তত্ত্বাফধান কযা; 

  ৬। রল্প প্ররতষ্ঠাদনয াদথ রক্ষাথীদদয সমাগসূত্র স্থান কযা। 



  

 

 

     -২ 

                 ,      এ                           /      (Outcome/Impact) 

          /     

(Outcome/Impact) 

 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

            

২০২০-২১  

                       

                 

               

   ণ   /      / 

               

       

(Source of 

Data) 
২০১৮-১৯  ২০১৯ -২০  ২০২১ -

২২  

২০২২-

২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

                

(এ . এ .        )  

                

     

     

(     ) 

১২৯৮ 

 

 

 

 

১৩০৪ ১৮৩৬ ১৮৪০ ১৮৪৫          / 

          

         , 

/           

 

 

 

৬ 



  

 

 

সকন-৩  

                 ,     এয সকৌরগত উদেশ্য, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক ও রক্ষ ভাত্রা মূ (২০২০-২১)  

 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight  

of strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 ণ        

(Calculat

ion 

method) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

        রক্ষভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০ -২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১ -২২  

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২ -২৩  
২০১৮-১৯  ২০১৯ -২০  অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                          এ                   

১.      কাম িক্রভ 

ম্পাদন  

২০ ১.১ নফভ সেণীদত 

    থী      কযা  

 

১.১.১              

ও         ণ 

            ১০  ৩১ 

     

২১৯ -- 

৩১ 

     

২০২০- 

৩১ 

     

২০২১ 

৩ 

     

২০২১  

৬ 

     

২০২১  

৯ 

     

২০২১  

১২ 

     

২০২১  

৩১ 

     

২০২২  

৩১ 

     

২০২৩  

১.১.২                   াংখ্যা ১০  ১৯০১ ২০৮৬ ১৮৩৬ ১৭৪৪ ১৬৫৭ ১৫৭৪ ১৪৯৫ ১৮৪০ ১৮৪৫ 

২. এএর 

(     ) 

সেক্সোইর রডরগ্র 

অজিদন দমারগতা 

২০ ২.১ এএর 

(     ) 

সেক্সোইর 

           

  ণ 

২.১.১ এএর 

(     ) সেক্সোইর 

উত্তীণ ি রক্ষাথী 

%      ২০  ৮৩.৬৮

% 

৮৩.৯৭% 

 

 

 

৮৩.৯৮% ৮৩.৯৭% ৮৩.৯৬% ৮৩.৯৫

% 

৮৩.৯৪% ৮৩.৯৯% ৮৪ % 

৩.             

              

        ণ 

১০ 

৩.১         

          

 

৩.১.১             

      % 

গড়  % ১০ ৮৮% ৮৯% ৯৫  ৯২  ৯১ ৯০ ৮০  ৯৫  ৯৬ 

৪.     -         

               

  ণ 

১০ ৪.১          

      আ      

   । 

৪.১.১ আ       

                

          ৫  ৮  ৮ -- -- -- --  

১  

 

১ 

৪.২            

         

৪.১.২             

     

          ৫ ৪৮  ৫৬ ৫৬  ৪৮  ৪০  -- -- ৫৬  ৫৬  

 

 

 

 
৭   



  

 

 

সকন-৩  

                 ,      এয সকৌরগত উদেশ্য,  কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক ও রক্ষভাত্রা মূ (২০২০-২১)  

 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight  

of strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 ণ        

(Calcul

ation 

method 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

         রক্ষভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২০ -২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১ -

২২  

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২ -২৩  
২০১৮-১৯  ২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                      ,,      এয সকৌরগত উদেশ্য 

৫ টিরবআই মূ 

তত্ত্বাফধান 

         যণ ও 

             

            

   ণ         

 যণ 

 

১৫  ৫ .১ টিরবআই 

মূ   রযদ িন 

৫ .১.১ রযদ িন 

কৃত টিরবআই 

          ১০  ৮ ১৩ ১৩ ১২ ১১ ১০ - ১ ৩ 

 

১৩ 

৫ .২     

              

          

     আ      

    

৫ .১. আ       

    

          ৫ ২  ২  ২  ১  -- -- -- ২ ২ 

 

 

 

 

৮ 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 রাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌর গত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌর গত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তরযক কভ ি কাদে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জফাফ 

রদর রনরিত কযণ 

১১ 

[১.১]                     

(এ  এ)        । 

[১.১.১] এরএ’য কর তত্রভারক 

        ও                
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বা 

অনুরষ্ঠত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২]       /                 

                         
[১.২.১] ভত রফরনভয় বা অনুরষ্ঠত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                     

                 /          

        ণ 

[১.৩.১] অফরত কযণ বা আদয়ারজত 
     ২ ৪ ৩ ২ - 

- 

[১.৪]                        

                      ণ 
[১.৪.১] অফরত কযণ বা আদয়ারজত 

     ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫]                     

                            

                ণ 

[১.৫.১]                        
     ২ ৪ ৩   

 

 [২] কভ িম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন 

ওদফাযভান বৃরদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-নরথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নরথদত সনাে রনষ্পরত্তকৃত 
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদযাগ ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদযাগ চালুকৃত 

াংখ্যা 
২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কভ িচাযীদদয প্ররক্ষণ 

প্রদান 

[২.৩.১]                   

    ণ আ       

জন 

ঘন্টা 
২ ২ 

১ ১ ১ - 

[২.৩.২] ১০     ও            

          এ  এ              ণ 

জন 

ঘন্টা 
১ ৪ ৩ - - - 

[২.৪] এরএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন 

দপ্তয/ একজন কভ িচাযীদক এরএ 

ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনাদনা প্রদান কৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

                       আফরশ্যক সকৌর গত উদেশ্য মূ ২০২০-২১ (      ) 

(        -২৫ 

 



  

 

[৩] আরথ িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফারল িক ক্রয় রযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয়রযকল্পনা অনুমায়ী 

ক্রয় ম্পারদত 
% ১ ১০০ 

৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ 

(এরডর)/ ফাদজে ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ 

(এরডর) /ফাদজে ফাস্তফারয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]      আ          

              

[৩.৩.১]      আ          

   
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                 ও 

                         

         ণ 

[৩.৪.১]                  ও 

                         

            

      ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

 

১০ 

 



  

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

াংদমাজনী-১ 

 (Acronyms) 
 

ক্ররভক নাং ব্দ াংদক্ষ পূণ িরূ 

 

১2 

 

 



  

 

াংদমাজনী- ২ 

                                       ,                          এ               এ      ণ 

                               ণ              

      

       ণ     ণ         

   

১ ১.১ নফভ সেণীদত 

    থী      কযণ  

১.১.১             ও     

    ণ। 

অত্র কাম িারদয়য রনয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি টিরবআইদত প্ররত 

ফছয রডদম্বয/জানুয়াযী ভাদ ফাকারদফায বরতি 

নীরতভারা অনুমায়ী  অনুদভারদত আন মুদ এএর 

(দবাকঃ) রক্ষাক্রভদক নফভ সেণীদত বরতি তথ্য প্রচায 

পূফ িক     কযা য়। 

          

টিরবআই মূ 

      রবরত্তদত 

APA         প্ররতদফদন/ 

এভআইএ প্ররতদফদন 

          

টিরবআই মূ 

১.১.২               

২ ২.১ এএর 

(     ) সেক্সোইর 

             ণ 

২.১.১ এএর (     ) 

সেক্সোইর উত্তীণ ি রক্ষাথী 

ফাকারদফা রনধ িারযত তারযদে  চূড়ান্ত যীক্ষায় অাং 

গ্রণ কদয রক্ষাথীবৃন্দ এএর (     ) াটি িরপদকে 

অজিন কদয। 

          

টিরবআই মূ 

 

     রবরত্তদত 

APA         প্ররতদফদন/ 

এভআইএ প্ররতদফদন 

          

টিরবআই মূ 

 

৩ ৩.১             

              

         । 

৩.১.১                

       

                                        

                                       

            । 

 

ফস্ত্র অরধদপ্তয 

প্রধান কাম িারয় 

টিরবআই মূ 

ফাদজে ফযাদেয রবরত্তদত 

APA         প্ররতদফদন/ 

এভআইএ প্ররতদফদন 

টিরবআই মূ 

 

৪ ৪.১        

        আ      

   । 

৪.১.১ আ              

        

অত্র কাম িারদয়য রনয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি টিরবআইদত প্ররত 

ফছয জানুয়াযী ভাদ                আ          

  । 

টিরবআই মূ 

 

তারযদেয রবরত্তদত  

APA         প্ররতদফদন 

প্ররতদফদন 

 

টিরবআই মূ 

 

৪.২            

         

৪.২.১ যকারয রনফ িাী আদদদ 

           াররত/ 

উদমারত  

অত্র কাম িারদয়য রনয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি টিরবআইদত প্ররত 

ফছয যকারয রনফ িাী আদদদ রনধ িারযত জাতীয় 

রদফগুদরাদত অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন কযা য় 

অত্র কাম িারয় 

/টিরবআই মূ 

 

াংখ্যায রবরত্তদত 

APA         প্ররতদফদন 

অত্রকাম িারয় 

/টিরবআই মূ 

 

৫ ৫.১ টিরবআই মূ 

রযদ িন  

৫.১.১ রযদ িন কৃত টিরবআই ফস্ত্র অরধদপ্তয প্রধান কাম িারয় কর্তিক প্রদত্ত রনদদ িনায 

আদরাদক টিরবআই মূদয একাদডরভক ও প্রারনক 

কাম িক্রভ রযদ িন কযা য়। 

অত্র কাম িারয় রযদ িদনয াংখ্যায রবরত্তদত 

APA         প্ররতদফদন/ 

রযদ িন প্ররতদফদন 

        

        

 

          

১৩  



  

 

 

 

াংদমাজনী- ২ 

                                       ,                          এ               এ      ণ 

 

                               ণ              

      

       ণ     ণ         

   

৫  ৫ .১     

              

              

আ          

৫ .১.১ আ                                                   

                   আ             ও 

                         । 

অত্র কাম িারয়/ 

টিরবআইমু 

 

APA         প্ররতদফদন 

   আ                

 

 

 

অত্র কাম িারয়/ 

টিরবআই মু 

 

  

 

 

 

 

 

১৪ 

 

 

 



  

 

 

াংদমাজনী ৩ 

                              কভ িম্পাদদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র  ভাঠ ম িাদয়য অন্যান্য কাম িারদয়য রনকে সুরনরদ িষ্ট চারদা 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম©ক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকে 

চারদা/প্রতযাা 

চারদা/প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা 

সফাড ি 

১.১ চূড়ান্ত যীক্ষা গ্রণ  

 

১.১.১ গৃরত  তারত্ত্বক যীক্ষা রনধ িারযত তারযদে যীক্ষা 

গ্রদণয জন্য যীক্ষা 

াংক্রান্ত কাগজত্র ও 

প্রশ্নত্র সপ্রযণ রনরিত কযা 

যীক্ষা াংক্রান্ত কাগজত্র ও 

প্রশ্নত্র সপ্রযণ কযায জন্য দারয়ত্ব 

প্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

 

ঠিক ভদয় যীক্ষা গ্রণ কযা 

ম্ভফ দফ না।   

১.১.২ গৃরত  ব্যফারযক 

যীক্ষা 

১.২ নফভ সেণীদত     থী      কযণ  ১.২.১                   থী বরতিয নীরত ভারা 

ও প্ররফধান প্রণয়ন রনরিত 

কযা। 

নীরতভারা ও প্ররফধান প্রণয়ন 

কযায জন্য দারয়ত্ব প্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

 

ঠিক ভদয় বরতি ও ক্লা 

শুরু কযা ম্ভফ দফ না।   

 ১৫ 



  

 

 


